Plejd AB (publ)
HALVÅRSRAPPORT 2017

Halvårsrapport 2017
April - Juni 2017 (Andra kvartalet)

Jan - Juni 2017 (Första halvåret)

• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick
till 72 (-985) tkr

• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick
till 650 (-1 708) tkr

• Resultatet före skatt uppgick till -417 (-1 143) tkr

• Resultatet före skatt uppgick till -311 (-2 018) tkr

• Resultat per aktie uppgick till - 0,058 kr

• Resultat per aktie uppgick till - 0,043 kr

Antal aktier per 2017-06-30 uppgick till 7 255 200

(Jämförelsetal inom parantes avser motsvarande period
föregående år)

Väsentliga händelser under andra kvartalet.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

• Av Bolagets rapporterade ca 6,9 MSEK i nettoomsättning
avser ca 2,2 MSEK avslutningen på den yachtorder på
sammanlagt ca 5,5 MSEK som Bolagets fick i början av
2017.

• Då denna rapport släpps två veckor in på den nya perioden har inga fler väsentliga händelser inträffat

• Nettoomsättningen uppgick till 6 857 (593) tkr

• Övertecknad nyemission slutförs och bolaget tillförs
ca 22,4 MSEK efter emissionskostnader.

• Bolaget lanserar vrid-adaptern RTR-01
• Bolagets produkter finns installerade i ca 4,900 hushåll
i 245 av landets 290 kommuner
• Bolaget har fler elektriker anslutna än tidigare kommunicerade siffror antytt. Detta då vi märkt att många elektriker
valde att skapa ett användarkonto. Tittar vi istället på antal
unika användare som installerat en produkt så är antalet
över 2500 st. Vi har adderat närmare 500 elektriker / mån
under Q2.
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• Nettoomsättningen uppgick till 13 147 (1 655) tkr

• Orderingången i juli tom måndagen den 10:e juli var
ca 4,800 enheter

VD har ordet
Vi levererar ett starkt Q2 där nettoomsättningen ökar med mer än
en faktor tio jämfört med samma period förra året, omsättningen på
vår belysningsserie ökar dessutom med ca 50% från Q1 till Q2 2017.
Sett till halvåret var vi inte långt ifrån att trippla omsättningen för hela
2016 och samtidigt hittills hållit ett positivt EBITDA. Sammantaget
kan vi konstatera att vi enligt plan har påbörjat vår tillväxtresa. Jag
tänkte således ta detta tillfället i akt att svara på en del frågor som jag
ser dyker upp lite var stans.
Babak Esfahani
VD för Plejd AB (publ)

Lageruppbyggnad

Då vi bara säljer “uppkopplade” produkter har vi en unik position där vi i real-tid kan se när en enhet faktiskt installeras.
Genom att veta hur många vi levererat och dessutom kunna
följa lagerutvecklingen hos grossisten har vi bra koll på hur
våra produkter rör sig i värdekedjan. Det vi kan konstatera
hittills är att lagren hos grossist ständigt behöver fyllas på
och således säljs det ut från grossisten i mer eller mindre
samma takt som vi kan leverera. Grossisten dessutom vill ha
en hög lageromsättningshastiget och anpassar sina order
efter det. Således är det inte mycket lager som byggs upp
hos grossisten. Det vi däremot kan se är att elektrikern verkar
i snitt ha 2-3 enheter på sitt lager (typiskt i service bilen eller
på firman). Detta är ett mycket gott tecken och påvisar att
våra produkter är ett standardval för elektrikern och inte bara
en produkt dom använder om kunden har beställt “smart
belysning”. Detta är helt enligt vår strategi då vi lagt mycket
energi på att skapa fördelar för elektrikern vid installation
med funktioner som “trådlös kabeldragning” etc.

Produktion

Vi kämpar ständigt med produktionen och efterfrågan
fortsätter att öka i snabbare takt än vi eller våra grossister
har kunnat förutse. Orderingången i maj var 4,500 enheter
och i juni var den närmare 7,700 enheter. Detta anstränger
givetvis produktionen och det är väldigt svårt för oss att göra
prognoser. Vi för en ständig dialog med vår fabrik Scanfil
och dom har nu köpt in en helt ny produktionslina som
mångdubblar deras kapacitet. Vi har i dialog med Scanfil
utvärderat kapaciteten i den Svenska fabriken och konstaterat att upp till 20-30,000 / mån över tid skall inte vara nått
större problem, vilket passar våra tillväxtmål bra kommande
1-2 åren. Med den höjden i kapaciteten och det faktum att
Scanfil är en koncern med fler fabriker runt om i världen
gör att vi hoppas kunna hamna på rätt sida produktionen till
hösten och kunna börja ligga steget före efterfrågan.
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Nya produkter

Vi visade upp ett antal nya produkter på Elfack mässan i maj
och vi planerar fortfarande att under 2017 enligt tidigare
kommunikation bygga en portfölj bestående av ca 7-8 produkter varav 3 st redan är lanserade.

OEM

Vi blir ständigt uppvaktade av aktörer som är intresserade
av att integrera vår teknik i deras produkter. Vi håller just
nu på med två mindre pilotprojekt med armaturtillverkare
för att påbörja utvärderingen av OEM spåret när det gäller
anpassning av teknik, prismodell etc. Det som hindrar oss
från att gasa på ytterligare på OEM sidan just nu är brist på
resurser då vår egen produktaffär växer i mycket snabb takt
och hela organisationen är fokuserad på att leverera mot
denna efterfrågan. Vi anser att det är avgörande för ett mindre bolag som vårt att fokusera där tillväxten sker och se till
att våra kunder är så nöjda dom bara kan bli. Våra mål med
OEM kvarstår där vi under 2017 skall utvärdera spåret för att
under 2018 i så fall växla upp omsättningen.

Sammanfattning av halvåret

Vi kunde inte önska en bättre start på vår resa. Som investerare hoppas jag att bolaget hittills har besvarat några väldigt
viktiga frågor, det finns en stor marknad, vi kan leverera
efterfrågade produkter och vår affärsmodell fungerar. Vi har
byggt upp en värdekedja från egen utveckling till produktion, sälj, distribution och support och vi växer i mycket
snabb takt. Jag ser verkligen fram emot att leverera ett
starkt 2017 och ett ännu bättre 2018.
Välkomna ombord!

Utsikter för 2017

• Bolaget har som primärt mål för 2017 att växa i nettoomsättning och ta viktiga marknadsandelar. Vidare har Bolaget som mål att lansera ytterligare ca fyra produkter under
året och bygga ett än mer konkurrenskraftigt erbjudande.
• Bolaget lämnar inga prognoser.

Finansiella mål

Revisors utlåtande angående
delårsrapporten
Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisor.

Nästa rapport

• Delårsrapport tre (2017-10-31)

• Bolaget har närmaste tre åren kraftig tillväxt som främsta
mål. Styrelsen och ledningen är övertygad om att vi skapar
störst värde för våra aktieägare genom att initialt fokusera
på att så snabbt som möjligt ta marknadsandelar genom
en aggressiv tillväxtplan.

För ytterligare informationBabak Esfahani, VD
E-post: babak.esfahani@plejd.com
Telefon: 0735-32 23 91

• Affärsområdet Yachting har enligt plan en fortsatt målsättning att 2017 nå positivt kassaflöde om ca 1-2 mkr i fritt
årligt kassaflöde.

Plejd är ett innovativt svenskt teknikbolag som utvecklar produkter och tjänster för smart belysning och hemautomation.
Bolaget vitaliserar belysningsmarknaden genom att ligga i
framkant i den teknikutveckling som populärt brukar kallas
för Internet of Things.

Likviditet och finansiering

• Likviditet vid periodens utgång var 22 358 (10 145) tkr.
• Räntebärande skulder uppgick vid periodens utgång
till 1 733 (2 000) tkr.

Redovisningsprinciper

Företaget redovisar enligt regelverket K3 vilket är oförändrat
mot föregående år.
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Om bolaget

Resultatrapport
ALLA BELOPP I TKR

ANDRA KVARTALET

FÖRSTA HALVÅRET

HELÅR

2017

2016

2017

2016

2016

Nettoomsättning

6 857

593

13 147

1 655

4 593

Aktiverat arbete för egen räkning

1 868

2 172

3 390

3 460

7 444

38

2

43

9

26

8 763

2 767

16 580

5 124

12 063

Råvaror och förnödenheter

-3 277

-320

-6 219

-704

-2 208

Övriga externa kostnader

-3 090

-2 629

-5 215

-4 776

-9 113

Personalkostnader

-2 319

-801

-4 431

-1 351

-4 718

-460

-133

-899

-252

-678

-5

-1

-65

-1

-2

-29

-26

-62

-58

-104

-9 180

-3 910

-16 891

-7 142

-16 823

-417

-1 143

-311

-2 018

-4 760

Rörelsens intäkter

Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter

Rörelsens kostnader

Avskrivningar
Övriga rörelsekostnader
Finansiella poster
Summa rörelsens kostnader

PERIODENS RESULTAT
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Balansrapport
ALLA BELOPP I TKR

2017-06-30

2017-03-31

2016-12-31

15 367

13 842

12 759

Materialla anläggningstillgångar

94

-

-

Finansiella anläggningstillgångar

50

50

101

15 511

13 892

12 860

5 008

4 450

3 295

Kassa och bank

22 358

13 124

5 639

Summa omsättningstillgångar

27 366

17 574

8 934

SUMMA TILLGÅNGAR

42 877

31 465

21 794

37 375

21 832

14 708

Långfristiga skulder

1 576

2 576

1 576

Kortfristiga skulder

3 926

7 058

5 510

42 877

31 465

21 794

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
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P L EJD A B ( PUBL)
Första Långgatan 20
413 28 Göteborg

Tel: 010-207 89 01
info@plejd.com
www.plejd.com

